
 

  
 

 
 
 
 

Oprava špecifikácie predmetu zákazky 
 
 
  

Mesto Žiar nad Hronom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto  súlade s § 9 ods. 
9 zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov opravuje špecifikáciu predmetu zákazky -   Príloha č. 1 Výzvy na predkladane ponúk 
na predmet zákazky „Vyhotovenie záznamov zo zasadnutí MsZ“ zo dňa 23.02.2015.    
 
Pôvodné znenie: 
Tričko s potlačou  

logo mesta v strede hrude   
Materiál tričiek – 100 % bavlna  
Farba tričiek – biela  
Prevedenie – s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: dvojfarebná 
Veľkosti –  „S“, „M“; „L“; „XL“;  
Počet:300 kusov  

 
Opravené znenie: 
 
Tričko s potlačou  

logo mesta v na ľavej strane hrude   
Materiál tričiek – 100 % bavlna,  
Gramáž 160 g  
Farba tričiek – biela  
Prevedenie – s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: dvojfarebná 
rozmeryť tlače: šírka 10cm,  dížka 11 cm 
Veľkosti –  „S“, „M“; „L“; „XL“;  
Počet:300 kusov  
 

Pôvodné znenie: 
 
Tričko s potlačou detské 

Materiál tričiek – 100 % bavlna  
Farba tričiek – biela  
Prevedenie – s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: obojstranná, dvojfarebná 
Veľkosti detské –  „S“, „M“; „L“;  
Počet: 100 kusov  
 

Opravené znenie: 
 
Tričko s potlačou detské 

Materiál tričiek – 100 % bavlna  
Farba tričiek – biela 
Gramáž 160g   
Prevedenie – s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: jednostranná v strede prednej strany, dvojfarebná, 
rozmery tlače: šírka 16cm,  dížka 13 cm 
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Veľkosti detské –  „S“, „M“; „L“;  
Počet: 100 kusov  
 
 

Pôvodné znenie: 
 
Polotričko 

Materiál tričiek – 100 % bavlna  
Farba tričiek – navy  
Prevedenie – s krátkym rukávom, s golierom 
tlač: logo mesta vyšité na ľavej strane hrude 
rozmery tlače: 
Veľkosti:  „S“, „M“; „L“; XL   
Počet:100 kusov  
 

Opravené znenie: 
 
Polokošeľa 

Materiál tričiek – 100 % bavlna  
Farba tričiek – navy  
Gramáž 170g – 190 g  
Prevedenie – s krátkym rukávom, s golierom 
tlač: logo mesta vyšité na ľavej strane hrude 
rozmery tlače: šírka 6 cm, dĺžka 3 cm 
Veľkosti:  „S“, „M“; „L“; XL   
Počet:100 kusov  
 
 

 
 
 

Oprava špecifikácie predmetu zákazky „Vyhotovenie záznamov zo zasadnutí MsZ“ tvorí súčasť 
Výzvy na predloženie ponuky. 

 
 
 
V Žiari nad Hronom, dňa 25.02.2015 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Juraj Miškovič 
                     prednosta 
 
 
 


